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Inleiding 
Dit verslag is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie. 

Het gaat om een monitoringverslag van de bevoorradingszekerheid1 naar aanleiding van de 
prospectieve studie van 2015 en het aanvullende monitoringverslag van december 20192.  

Zodoende zal in voorliggend verslag een overzicht gegeven worden van de opvolging van de 
bevoorradingszekerheid in België sinds de vorige prospectieve studie en van de maatregelen die 
in dat verband genomen zijn.  

Na een korte herinnering in hoofdstuk 1 van de organisatie van het elektriciteitssysteem in België, 
wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van de vraag en het 
aanbod, om tot hoofdstuk 3 te komen dat de laatste adequacy-studies van Elia en van ENTSOE 
samenvat. In hoofdstuk 4 wordt daarna gekeken naar de genomen en overwogen maatregelen met 
betrekking tot de bevoorradingszekerheid van het land, om te eindigen in hoofdstuk 5 met de 
conclusies. 

Wettelijke aspect 
Dit rapport geldt als het verslag zoals voorzien in artikel 4 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3 
van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

Beide bepalingen vormen momenteel het onderwerp van een herziening of hebben dit gevormd. 
In het Clean Energy Package3 heeft de Europese Commissie voorgesteld om artikel 4 van Richtlijn 
2009/72/EG te schrappen en de monitoring van de bevoorradingszekerheid voortaan te laten 
doorgaan via de geïntegreerde klimaat- en energieplannen zoals bepaald in de nieuwe Governance 
Verordening4.  

De procedure voor de opstelling van de prospectieve studie, die vergezeld gaat met verschillende 
medewerkingen, overleg en raadplegingen, heeft tot gevolg dat de termijn tussen de bepaling van 
de hypothesen van de te overwegen scenario’s en de publicatie onnodig lang blijkt te zijn. De 
vaststelling die zonder uitzondering gedeeld wordt door de AD Energie, het Federaal Planbureau, 
de CREG, de Nationale Bank van België, de transmissienetbeheerder (TNB) en bepaalde 
geraadpleegde stakeholders is dat de resultaten van de studie verouderd zijn. Zo is een herziening 
van de Elektriciteitswet snel nodig gebleken, teneinde de bevoorradingszekerheid op korte en 
middellange termijn zo goed mogelijk te kunnen controleren.  

Een eerste herziening van de Elektriciteitswet (26 maart 2014 – art. 7bis) liet toe een mechanisme 
van de strategische reserve in te voeren, waar een jaarlijkse evaluatie op korte termijn van de 
bevoorradingszekerheid, via de realisatie van een probabilistische analyse door de TNB en de 
opstelling van een advies van de AD Energie, wordt uitgevoerd. Een latere wijziging van de 
Elektriciteitswet (30 juli 2018 – art. 7bis §4bis) liet toe het kader in te voeren voor de realisatie 
door de TNB iedere tweejaarlijkse periode van een analyse met betrekking tot de noden van het 
Belgische elektriciteitssysteem inzake de toereikendheid en de flexibiliteit van het land voor de 
komende tien jaar. De basishypotheses en -scenario’s alsook de methodologie die gebruikt worden 
voor deze analyse worden bepaald door de TNB in samenwerking met de AD Energie en het 
Federaal Planbureau en in overleg met de CREG.  

 
1 Dit monitoringverslag geldt als de prospectieve studie elektriciteit (EPE4). 
2 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/prospectieve-studie/de-
prospectieve-studie-0  
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-
energy-all-europeans  
4 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de 
governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 
2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn 
(EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013.  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/prospectieve-studie/de-prospectieve-studie-0
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/prospectieve-studie/de-prospectieve-studie-0
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De meest recente studie van de TNB die in het kader van art. 7 bis, §4bis “Adequacy and Flexibility 
study for Belgium 2022-2032” werd opgesteld en in juni 2021 werd gepubliceerd, beantwoordt 
aan veel inhoudsvereisten van de prospectieve studie, bepaald in art. 3 van de Elektriciteitswet. 
Deze recente studie gaat immers over tot een schatting van de evolutie van de elektriciteitsvraag 
en -aanbod op middellange en lange termijn en identificeert de noden aan nieuwe middelen die 
daaruit voortvloeien; deze houdt rekening5 met de richtsnoeren in verband met de keuze van 
primaire bronnen opgenomen in het Energiepact en in het Belgische Nationaal Energie- en 
Klimaatplan door de  productietechnologieën met lage emissie van broeikasgassen te bevorderen; 
deze evalueert de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit en formuleert 
aanbevelingen daarover. 

Gezien de verschillende studies over de bevoorradingszekerheid, is het belang om een nieuwe 
prospectieve studie tegen eind 2021 op te stellen uiterst beperkt gebleken. De vereisten van het 
Clean Energy Package en in het bijzonder de verplichting om een Nationaal Energie- en 
Klimaatplan67 op te stellen heeft deze perceptie bevestigd. Daarom is een nieuwe wijziging van de 
wet momenteel lopende om de uitvoering van de prospectieve studie zoals gekend weg te werken. 
Aangezien het werk nog niet is voltooid, zou de AD Energie eind 2021 een prospectieve studie 
moeten publiceren in overeenstemming met de geldende tekst. Om redenen van efficiëntie stelt 
ze nochtans voor om deze studie te integreren in een monitoringverslag.   

1. Overzicht van de energiecontext in België 

1.1. Institutioneel kader 
Het energiebeleid in België is verdeeld over de federale overheid en de drie gewesten. Het 
bewaken van de bevoorradingszekerheid van het land is een federale bevoegdheid.   

De federale staat is verder onder meer bevoegd voor: de cyclus van de nucleaire brandstof, de 
grote infrastructuur op het vlak van productie, de opslag en het transport van energie (met inbegrip 
van het ontwikkelingsplan van het transmissie- en transportnet) en de offshore windenergie.   

Op federaal vlak is het energiebeleid ondergebracht bij de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie. De federale regulator is de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (“CREG”).   

De gewesten zijn onder meer bevoegd voor de distributie en het plaatselijke transport van 
elektriciteit, met inbegrip van de distributietarieven, de distributienetwerken van warmte die op 
afstand wordt geproduceerd, hernieuwbare energiebronnen (behalve offshore windenergie), 
energie-efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling (behalve in het nucleaire domein).  

Tussen de verschillende Belgische niveaus vindt permanent overleg plaats via ENOVER, een 
overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke 
regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier energieadministraties en de vier 
kabinetten bevoegd voor energie.   

Ter ondersteuning van de energietransitie liet een specifieke ENOVER werkgroep de opmaak van 
een interfederaal energiepact toe waarin de verschillende bestuursniveaus een 
gemeenschappelijke visie voor 2030 en 2050 hebben bepaald8. Op 31 december 2019 heeft 

 
5 De liberalisering van de elektriciteitsmarkt maakt zo’n normatieve context niet meer mogelijk waar een 
studie de richtsnoeren in verband met de keuze van bronnen bepaalt. Met inachtneming van de klimaat- en 
milieudoelstellingen en van de ambities van de regering, zijn de investeerders vrij in hun investeringen.  
6Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de 
governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 
98/70/EG, Richtlijn 2009/31/ EG, Verordening (EG) nr.  663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 
2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013, 
art. 3. 
7 https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl 
8 https://energiepact2050.be/  

https://energiepact2050.be/


5 

 

België tegelijkertijd haar Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor de periode 2021-2030 
aan de Europese Commissie voorgelegd9. In dit plan moest ons land vermelden hoe het tot de 
langetermijndoelstellingen van vermindering van de broeikasgasemissies in het kader van het 
Akkoord van Parijs zal bijdragen. Een update van dit NEKP wordt verwacht in 2023. 

België is ook steeds een voorloper geweest op het vlak van regionale samenwerking en 
marktintegratie. Zo is ons land een stichtend lid van o.a. het Pentalateraal Energieforum en het 
North Seas Energy Forum (voorheen “North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative” [NSCOGI]). 
Deze fora beogen via een intense samenwerking op regionaal vlak te komen tot een doorgedreven 
marktintegratie, een gewaarborgde bevoorradingszekerheid en een kosten-efficiënte 
ontwikkeling van netwerkinfrastructuur en de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen. 

1.2. Belgisch beleid 
Twee elementen uit het Belgisch elektriciteitsbeleid die een bijzonder sturende invloed hebben 
uitgeoefend en zullen uitoefenen op de Belgische bevoorradingszekerheid zijn de geplande 
nucleaire uitstap en de toename van hernieuwbare energie onder impuls van de Europese klimaat- 
en energiedoelstellingen en onder impuls van de Minister.   

De geleidelijke uitstap van het gebruik van kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie is 
geregeld door de wet van 31 januari 2003. Deze wet werd in 2013 en in 2015 gewijzigd om de 
exploitatieduurverlenging met 10 jaar van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 toe te staan.  De kalender 
van de nucleaire uitstap ziet er als volgt uit: 

 

Eenheid Uitstapdatum 

Doel 3 (1006MW) 1 oktober 2022 

Tihange 2 (1008MW) 1 februari 2023 

Doel 1 (433MW) 15 februari 2025 

Doel 4 (1039MW) 1 juli 2025 

Tihange 3 (1038MW) 1 september 2025 

Tihange 1 (962MW) 1 oktober 2025 

Doel 2 (433MW) 1 december 2025 

 

De realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen, met een steeds grotere toename van 
hernieuwbare energie, is ook een sterk bepalende factor voor het Belgische elektriciteitssysteem. 
Onder impuls van de internationale en Europese ambities kenden hernieuwbare energiebronnen 
–zowel op transmissie- als distributieniveau- een echte doorbraak en werden ze een steeds 
belangrijker onderdeel van de Belgische energiemix. Dit zou alleen maar toenemen naar de 
toekomst toe aangezien het de doelstelling van de huidige regering is om tegen 2050 te 
beschikken over een klimaatneutraal energiesysteem. Dit zal gebeuren via de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en in het bijzonder de overgang naar een bevoorrading van hernieuwbare 
energie in de transportsector, de federale waterstofstrategie, de inzet van offshore windenergie, 
enz. 

De integratie van hernieuwbare energiebronnen vormt echter eveneens een uitdaging voor het 
bestaande energiesysteem:   

• grootschalige hernieuwbare productie bevindt zich veelal ver van de grote 
consumptiecentra, waardoor bijkomende infrastructuur noodzakelijk is;  

• het variabele karakter van bepaalde hernieuwbare energiebronnen vormt een uitdaging 
voor de uitbating van het systeem.  

 
9 https://www.cnc-nkc.be/nl/NEKP 

https://www.cnc-nkc.be/nl/NEKP
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1.3. Internationaal beleid 
Op internationaal en Europees niveau werden de laatste jaren belangrijke stappen gezet. Deze 
stappen geven het Belgische energiebeleid mede vorm en beïnvloeden ons elektriciteitssysteem.  

1.3.1. Het klimaatakkoord van Parijs 
Met het internationaal klimaatakkoord van Parijs, dat in december 2015 werd afgesloten, wordt 
het wereldwijde optreden tegen de gevaren van klimaatverandering versterkt. De ondertekenende 
landen verbinden zich ertoe om de stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur, in 
vergelijking met de pre-industriële niveaus van de planeet, ruim onder 2°C te houden, en te beogen 
om dit te beperken tot 1,5°C.  

1.3.2. Europese Unie 
Op Europees niveau werd reeds in 2009 overeengekomen om tegen 2050 de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen met 80-95% ten opzichte van het niveau van 1990.  

In het kader van haar visie 2030 op energie en klimaat, publiceerde de Europese Commissie in 
2015 het strategische kader voor een veerkrachtige energie-unie, uitgerust met een 
toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering. Het doel van deze strategie is ervoor te zorgen 
dat de consumenten in de Europese Unie toegang hebben tot een veilige, duurzame, 
concurrerende en betaalbare energie, hetgeen een diepgaande verandering in het Europese 
energiesysteem vereist. Het strategisch kader voor deze Energie-unie is gebaseerd op 5 pijlers:  

• bevoorradingszekerheid, gebaseerd op solidariteit en vertrouwen;  
• een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt;  
• energie-efficiëntie die bijdraagt tot matiging van de vraag;  
• het koolstofarm maken van de energiemix van de EU;  
• onderzoek en innovatie. 

Europa streeft er bijgevolg naar om een geïntegreerde energiemarkt te creëren teneinde de 
mededinging te stimuleren, de efficiëntie van de markt te vergroten en betaalbare prijzen te bieden 
aan de consumenten, terwijl tegelijkertijd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van Europa 
wordt verminderd.  

Wat het klimaat betreft, heeft de Europese Commissie het doel gesteld om tegen 2030 de 
broeikasgasemissies in de Europese Unie met minstens 40% te verminderen ten opzichte van 
1990. Wat energie betreft, zijn de Europese doelstellingen als volgt: 

• een toename van de energie-efficiëntie met 32.5% ten opzichte van een projectie voor 
2030 gemaakt in 2007;  

• een aandeel van ten minste 32% van hernieuwbare energie in de bruto finale 
energievraag.  

In december 2019 stelde de Europese Commissie de European Green Deal10 voor die bestaat uit 
een geheel van maatregelen die de burgers en de bedrijven van de EU zouden moeten toelaten 
om van een duurzame ecologische transitie te profiteren. De Europese Commissie heeft op 14 juli 
2021 haar klimaatpakket getiteld "Fit for 55” gepubliceerd11. Het gaat om een zeer groot 
regelgevend corpus (12 voorstellen voor richtlijnen) gericht op de implementatie van de green 
deal12. De verzameling voorstellen heeft tot doel de EU-wetgeving te herzien en bij te werken en 
nieuwe initiatieven te introduceren om ervoor te zorgen dat het EU-beleid in overeenstemming is 
met de klimaatdoelstellingen die zijn overeengekomen door de Raad en het Europees Parlement. 

Anderzijds wil Europa de Energie Unie uitrusten met een geïntegreerd bestuurs- en controleproces 
om ervoor te zorgen dat energiegerelateerde acties bijdragen tot de doelstellingen van de Energie 

 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 
11 https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/  
12 In december 2021 heeft de Europese Commissie een bijkomend “energie, klimaat en 
natuurbeschermingspakket” voorgesteld dat de wetgeving over gas, de energieprestatie van gebouwen en 
methaan omvat. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/
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Unie. De doelstellingen tegen 2030 moeten worden geïntegreerd in een strategische visie tegen 
2050.  

Zoals vroeger aangehaald moet elke lidstaat een nationaal geïntegreerd Energie-Klimaatplan 2030 
voor de Europese Commissie opstellen. Dit plan werd eind 2019 aangenomen en het bepaalt de 
beoogde doelstellingen, de beleidslijnen en de maatregelen, alsmede een becijferd scenario van de 
impact van deze maatregelen naast een WEM-scenario.   

Bovenstaande doelstellingen hebben niet alleen een impact op de Belgische context, maar geven 
uiteraard ook vorm aan het energiebeleid in de ons omliggende landen.   

2. Gegevens over de elektriciteitsmarkt in België 

2.1. Vraag 
Afbeelding 1 illustreert de evolutie van de elektriciteitsvraag van 2015 tot 2032. De gegevens 
komen uit de laatste adequacy-studie van ELIA van juni 2021. Er worden jaarlijkse 
consumptiewaarden verschaft voor het centrale scenario en voor twee sensitiviteiten13. 
Afbeelding 2 illustreert de verdeling van de Belgische verbruikspieken van 2022 tot 2032 voor het 
centrale scenario. 

 

 

 
 

 

 
13 Er werden twee sensitiviteiten met "High load" en "Low load” bestudeerd om de impact van de 
elektriciteitsvraag op de adequacy-behoeften te beoordelen. De toename/afname in verhouding tot het 
“CENTRALE” scenario is meer uitgesproken naargelang de jaren, gaande van +1,5% in 2025 (of -1,5%) tot 
+3% in 2032 (of -3%). 

Afbeelding 1: Evolutie van de Belgische elektriciteitsvraag van 2015 tot 2032, ELIA 
 

Afbeelding 2: Verdeling van de Belgische elektriciteitspieken van 2022 tot 2032, ELIA 
 



8 

 

 
 

In 2020 kent de industriesector het grootste elektriciteitsverbruik, goed voor 45,2% van de totale 
definitieve vraag. Commerciële en openbare diensten (inclusief landbouw) waren goed voor 27,6% 
van het totale verbruik. De residentiële sector vertegenwoordigt 23%. Sinds 2008 is het verbruik 
van deze laatste twee sectoren relatief constant geweest, met toch een licht dalende trend in de 
residentiële sector (2020 heeft echter een lichte stijging in deze sector gekend ten gevolge van de 
gezondheidsmaatregelen). Het elektriciteitsverbruik van de transportsector bedraagt 2% in 
vergelijking met de totale vraag. 

2.2. Aanbod 

2.2.1. Geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit 
De hierna volgende afbeelding 3 illustreert de evolutie van 2011 tot 2020 van de geïnstalleerde 
elektriciteitscapaciteiten in België en komt uit de “Key Data” van juli 2021 die de AD Energie van 
de FOD Economie verzameld heeft14. 

 

 

 

 
14 https://economie.fgov.be/nl/publicaties/energy-key-data-juli-2021  

Afbeelding 3: Geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit van 2011 tot 2020, Key Data 2021 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/energy-key-data-juli-2021
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De geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit in België is van 20,7 GW in 2011 tot 25,8 GW in 2020 
toegenomen, hetzij een toename van 5,1 GW. Conventionele thermische installaties (niet-nucleair 
thermische15) daalden met 2,1 GW, terwijl de capaciteit voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit, voornamelijk zonne- en windenergie, aanzienlijk is toegenomen. De geïnstalleerde 
capaciteit van deze twee hernieuwbare energiebronnen vertegenwoordigt samen 10,2 GW of 
39,7 % van de totale geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit. 

De offshore windenergie vertegenwoordigt 54,2 % van de totale windproductie, terwijl ze enkel 
48,1 % van de geïnstalleerde windcapaciteit vertegenwoordigt. De offshore windmolenparken 
laten dus een hogere beschikbaarheidsfactor zien. De tweede zone bestemd voor de offshore 
windenergie in het Belgische deel van de Noordzee werd tijdig voltooid. Deze laatste installaties 
brengen de totale op zee geïnstalleerde capaciteit op 2.261 MW. 

Als wij de zonnecapaciteit van dichterbij bekijken, merken we op dat ongeveer 62 % van deze 
capaciteit uit kleine fotovoltaïsche zonnepanelen van minder dan 20 kW komt. Dit type installatie 
komt voornamelijk in de residentiële sector voor, wat het belang ervan aantoont.  

De toename van de totaal geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit leidt niet noodzakelijk tot een 
toename van de elektriciteitsproductie, voornamelijk wegens het intermitterend karakter van de 
energiebronnen gevormd door de zon en de wind). 

2.2.2. Bruto elektriciteitsproductie 
Afbeeldingen 4 en 5 komen uit de Key Data 2021 en tonen de bruto elektriciteitsproductie in 
202016 (in TWh en in procent) en de evolutie van de bruto elektriciteitsproductie (TWh) van 2011 
tot 202017.  

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
15 “Thermisch (niet-nucleair)” omvat de vaste fossiele brandstoffen, de aardolieproducten, aardgas, 
hernieuwbare brandstoffen en afvalstoffen (vaste en vloeibare biomassa, biogas, hernieuwbare en niet-
hernieuwbare afvalstoffen).  
16 De legende van de eerste tabel geldt voor de drie voorgestelde afbeeldingen. 
17 Voorlopige gegevens voor 2020 (cf. disclaimer van de Key Data). 

Afbeelding 4: Bruto elektriciteitsproductie in 2020, Key Data 2021 
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In 2020 lag de bruto elektriciteitsproductie 6,0 % lager dan het niveau van 2019, voornamelijk 
omwille van een vermindering van de productie van de nucleaire installaties (-20,9 % of -9,1 TWh). 
2020 blijft echter in termen van bruto elektriciteitsproductie het derde hoogste jaar van het laatste 
decennium.  In de loop van het laatste decennium deed de meest opmerkelijke stijging zich voor 
in hernieuwbare energie, waar de productie met 180,7 % of 15,1 Twh gestegen is ten opzichte 
van 2011. We kunnen eveneens van de grafiek afleiden dat het gebruik van aardolieproducten en 
van vaste fossiele brandstoffen sterk gedaald is (respectievelijk -66,3 % en -69,6 % over het laatste 
decennium), voornamelijk ten voordele van hernieuwbare energie. De laatste elektriciteitscentrale 
die op vaste fossiele brandstoffen werkte, werd in 2016 gesloten. De elektriciteit die vandaag nog 
op basis van deze groep brandstoffen word geproduceerd is afkomstig van in de staalindustrie 
geproduceerde gassen en van kleine warmtekrachtcentrales op multifuelbrandstoffen. 

Afbeeldingen 6 en 7 illustreren de bruto elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen 
in 2020, alsook de evolutie in TWh van deze productie sinds 201118. 

 

 

 
 

 

 

 
18 De legende van de eerste tabel geldt voor de drie voorgestelde afbeeldingen. 

Afbeelding 5: Evolutie van de bruto elektriciteitsproductie van 2011 tot 2020, Key Data 
 

Afbeelding 6: Bruto elektriciteitsproductie afkomstig van hernieuwbare energie in 2020, Key Data 
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De productie van hernieuwbare energie is tijdens het laatste decennium sterk toegenomen. De 
elektriciteitsproductie op basis van zonne-energie kent, voor het derde opeenvolgende jaar, een 
duidelijke groei (+17 %), na enkele jaren van stilstand. De productie op basis van vaste biomassa is 
weer beginnen te groeien sinds de daling in 2014 en heeft in 2017 een piek bereikt met 3,8 TWh.  

Tussen 2019 en 2020 is de windproductie met 32,3 % toegenomen. Windenergie is de 
belangrijkste hernieuwbare energiebron geworden, gedeeltelijk dankzij de offshore 
windmolenparken. Deze parken hebben 7,0 TWh aan elektriciteit gegenereerd in 2020, hetzij het 
equivalent van het verbruik van ongeveer 1.990.000 huishoudens (ervan uitgaande dat een 
gemiddeld huishouden 3.500 kWh aan elektriciteit verbruikt per jaar). Afbeelding 8 illustreert de 
evolutie van de windproductie van 2011 tot 2020. 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 7: Evolutie van de bruto elektriciteitsproductie afkomstig van hernieuwbare energie in 
    

Afbeelding 8: Evolutie van de windproductie van 2011 tot 2020, Key Data 2021 



12 

 

2.2.3. Marktrespons 
Het vraagbeheer is een cruciale dynamische parameter aangezien er zich adequacy-problemen 
voordoen. 

Afbeelding 9 is ontleend aan de “Adequacy and Flexibility” studie van ELIA van juni 2021 en 
illustreert de evolutie van de Belgische vraagresponscapaciteit van 2019 tot 2032. De 
vraagrespons (shedding) gebeurt meestal wanneer de netgebruikers een deel van hun verbruik 
kunnen verminderen als de prijzen een bepaald niveau bereiken. Het vertrekpunt om de 
vraagresponscapaciteit te berekenen is de E-CUBE 2020-studie19. Op basis van deze 
kwantificering die de drie volgende winters dekt, werd een interpolatie uitgevoerd met de in het 
Energiepact voorgestelde ambities van 2030, die de in dit opzicht laatst gekende officiële 
informatie vormt.  

 

 
 

Afbeelding 10 is eveneens ontleend aan de “Adequacy and Flexibility” studie van ELIA van juni 
2021 en illustreert de evolutie van de Belgische vraagverschuiving van 2019 tot 2032. Het 
verschuiven van de vraag gebeurt wanneer het verbruik naar een ander moment uitgesteld kan 
worden ingevolge bijvoorbeeld een prijssignaal. Het potentieel uitgedrukt op deze grafiek is 
gebaseerd op het Energiepact.  

 

 

 

 
 

 
19 https://www.elia.be/nl/users-group/werkgroep-balancing/werkgroep-strategische-reserve/20200708-
meeting  

Afbeelding 9: Evolutie van de Belgische vraagresponscapaciteit, ELIA 2021 

Afbeelding 10: Evolutie van de Belgische vraagverschuivingscapaciteit, ELIA 2021 

https://www.elia.be/nl/users-group/werkgroep-balancing/werkgroep-strategische-reserve/20200708-meeting
https://www.elia.be/nl/users-group/werkgroep-balancing/werkgroep-strategische-reserve/20200708-meeting
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2.2.4. Toekomstige capaciteit 
Afbeelding 11 houdt rekening met de Belgische hypothesen die voor het centrale scenario van de 
studie van Elia van juni 2021 aangenomen werden. Ze maakt het mogelijk om rekening te houden 
met de verwachtingen van vraag en aanbod tot 2032. 

 

 

2.3. Invoer en uitvoer 
Om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen, moet België een beroep doen op de invoer uit de 
buurlanden. Er is een omgekeerd evenredige relatie tussen deze gegevens en de 
elektriciteitsproductiecijfers. Jaren met een lage elektriciteitsproductie (2014, 2015 en 2018 
bijvoorbeeld) kennen een zeer hoge invoer van elektriciteit. 

Eind 2020 werden de werkzaamheden aan de ALEGrO interconnector tussen België en Duitsland 
afgerond waardoor stroom tussen beide landen kan uitgewisseld worden. Sinds november 2020 
is deze interconnector beschikbaar voor commerciële activiteiten. 

In 2020 was de netto invoer van elektriciteit voor het tweede jaar op rij negatief na verschillende 
jaren van positieve netto invoer. Dit duidt op een surplus aan elektriciteitsproductie in verhouding 
tot de binnenlandse vraag.  De netto invoer in België was positief met Frankrijk, Nederland en 
Duitsland (respectievelijk 0,8, 4,0 en 0,2 Twh); de netto invoer met Luxemburg en het Verenigd 
Koninkrijk was negatief (respectievelijk -0,3 en -5,0 TWh). Hieruit volgde een netto export van 0,3 
TWh in 2020. De hoge export naar het Verenigd Koninkrijk werd vooral veroorzaakt door de 
hogere prijzen op het Britse eiland op piekmomenten dan op het vasteland. 

Met ALEGrO (1.000 MW) bedroeg de maximale commerciële importcapaciteit 6.500 MW in 2020. 
Afbeelding 12 vermeldt de oorsprong van de netto-invoer20 van elektriciteit van 2009 tot 2020, 
alsook de evolutie in TWh van de ingevoerde volumes. 

 

 
20 Er dient erop te worden gewezen dat er onder “oorsprong” verstaan wordt via welk grens elektriciteit 
vervoerd wordt, en niet waar deze opgewekt wordt. De elektriciteit die van Nederland naar België 
doorgevoerd wordt, kan immers in Duitsland opgewekt worden. 

Afbeelding 12: Oorsprong van de netto-invoer van elektriciteit van 2009 tot 2020, Key Data 2021 

Afbeelding 11: Verwachtingen van vraag en aanbod voor België, ELIA 2021 
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3. Adequacy-monitoring van het Belgische systeem 
Dit hoofdstuk stelt de resultaten van de laatste twee studies voor die een antwoord bieden op de 
kwestie van de toereikendheid van het Belgische elektriciteitssysteem tegen 2025 en daarna: de 
Adequacy and Flexibility studie van Elia en de Europese adequacy studie van Entso-E. De studies 
waarvan sprake in dit hoofdstuk zijn openbaar en kunnen in detail geconsulteerd worden indien 
de lezer dit wenst.  

3.1. Studie van ELIA – “Adequacy and Flexibility study for 
Belgium 2022-2032” 

In overeenstemming met art. 7bis §4bis van de Elektriciteitswet, moet ELIA ten laatste op 30 juni 
van iedere tweejaarlijkse periode een analyse met betrekking tot de noden van het Belgische 
elektriciteitssysteem inzake de adequacy en de flexibiliteit van het land voor de komende tien jaar 
uitvoeren. 

In juni 2021 heeft ELIA zijn Adequacy and Flexibility studie voor de periode 2022-2032 
gepubliceerd. 

De basishypotheses en -scenario’s alsook de methodologie die voor deze analyse gebruikt worden, 
worden door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal 
Planbureau en in overleg met de CREG bepaald. De beoordelingen van de adequacy werden op 
basis van nieuwe Europese methodologieën uitgevoerd21. 

Om de bevoorradingszekerheid in de loop van de periode 2022-2032 te verzekeren, moet er bijzondere 
aandacht besteed worden aan de impact van de kernuitstap en aan de veranderingen die door de Europese 

 
21 Na de inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2019/943 heeft het Agentschap van de Europese Unie 
voor de samenwerking tussen energieregulators (Agency for the Cooperation of Energy Regulators of ACER) 
in oktober 2020 een nieuwe reeks methodologieën goedgekeurd om de toekomstige beoordelingen van de 
adequacy van de Europese middelen (European Resource Adequacy Assessments) en de beoordelingen van 
nationale adequacy uit te voeren. ACER heeft bepaald dat de nieuwe methodologieën tegen eind 2023 
zouden moeten geïmplementeerd zijn. Om zich echter te verzekeren van de degelijkheid en de 
betrouwbaarheid van de resultaten van de studie heeft Elia besloten om de nieuwe methodologische aanpak 
vóór de door ACER geëiste termijn te implementeren. 
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Green Deal worden teweeggebracht.  Afbeelding 13 stelt de verschillende tijdshorizonnen voor die in 
deze studie bestudeerd werden. 

 

 

 
De resultaten met betrekking tot het EU-BASE scenario van deze studie geven aan dat er 
vóór 2025 in België geen problemen met de bevoorradingszekerheid zijn. Afbeelding 14 
stelt de resultaten voor de verschillende bestudeerde scenario’s22 voor de winters 2022-23, 23-
24 en 24-25 voor. 

 

 
 
Deze studie bevestigt bovendien de noodzaak aan een CRM vanaf 2025. De capaciteit die 
ontbreekt om te verzekeren dat de betrouwbaarheidsnorm wordt behaald worden gelijkgesteld 
met 2 GW in 2025, 2,6 GW in 2028, 3,2 GW in 2030 en 3,9 GW in 2032. Afbeelding 15 vermeldt 
deze resultaten23. 

 

 
22De verschillende scenario’s worden in afbeelding 14 beschreven. 
23 In afbeelding 5-12 van het verslag van Elia wordt een detail van de resultaten voor de verschillende 
Belgische sensitiviteiten gegeven. 

Afbeelding 13: Bestudeerde tijdshorizonnen, ELIA 2021 

Afbeelding 14: Resultaten van de adequacy voor de winters 2022-23, 23-24 en 24-25, ELIA 2021 

Afbeelding 15: Resultaten van de adequacy vanaf de winter 2025-26, ELIA 2021 
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De studie bevat drie kernboodschappen: een dringende behoefte aan nieuwe capaciteit, de 
noodzaak van een ondersteuningsmechanisme en de voorbereiding voor een koolstofvrije 
samenleving tegen 2050.  

3.2. ENTSO-E studie - “European Resource Adequacy 
Assessment 2021 – ERAA21” 

Overeenkomstig artikel 23 van de Richtlijn 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 
5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit, heeft ENTSO-E het eerste European 
Resource Adequacy Assessment (ERAA) gepubliceerd met toepassing van de nieuwste 
methodologieën bepaald door ACER.  

Het ERAA vervangt de MAF-studie (Mid-Term Adequacy Forecast). Het EERA is een studie die de 
toereikendheid van de middelen van het elektriciteitssysteem op pan-Europees niveau analyseert 
over een horizon van 10 jaar (voor deze editie werden twee streefjaren bestudeerd: 2025 en 
2030). Het ERAA is gebaseerd op geavanceerde methodologieën en probabilistische 
beoordelingen, ontworpen om gebeurtenissen te modelleren en te analyseren die een negatieve 
invloed kunnen hebben op het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit.  

De Belgische hypotheses aangeboden in het ERAA 2021 zijn in overeenstemming met die van het 
zogenaamde "CENTRALE" scenario voor België voor de streefjaren 2025 en 2030, zoals 
gedefinieerd in de studie van Elia van 2021. De belangrijkste hypotheses van dit "CENTRALE" 
scenario zijn gebaseerd op de meest recente officiële doelstellingen en de meest recente openbare 
informatie, zoals blijkt uit afbeelding 16. Bovendien wordt voor België in 2025 2,4 GW aan nieuwe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/
https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/
https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/adequacy/adequacystudies
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capaciteit als beschikbaar beschouwd. Deze capaciteit is gebaseerd op de hypothese dat deze in 
het kader van het CRM zal worden geleverd en is gebaseerd op de resultaten van de 
adequacystudie van ELIA van juni 2019.  
 

 

 

 

Voor 2025, zonder capaciteitsmechanisme, is voor het centrale scenario de gesimuleerde LOLE 
voor België, na de economische levensvatbaarheidsanalyse (EVA), hoger dan de 
betrouwbaarheidsnorm (3u), omdat deze 4.15 uur/jaar bereikt. Dit bevestigt dat België zal moeten 
vertrouwen op een CRM om zijn adequacy na de kernuitstap in 2025 te waarborgen. In een 
scenario waarin rekening wordt gehouden met de goedgekeurde Europese CRM's, blijkt uit de 
EVA-iteraties dat België een nieuwe "extra" capaciteit van 0,5 GW nodig zal hebben (naast de 
nieuwe reeds voorziene capaciteit van 2,4 GW). Volgens het onderzoek heeft België dus minimaal 
een nieuwe capaciteit van ~3,0 GW nodig om de adequacy te waarborgen.  

Er kunnen verschillende opmerkingen worden gegeven:  

• deze resultaten zijn gebaseerd op simulaties die de NTC-methode (Net Transfer Capacity) 
gebruiken om de uitwisseling tussen landen te modelleren. Deze methode geeft een 
"optimistisch beeld" van gelijktijdige situaties van tekorten tussen België en andere 
belangrijke buurlanden, zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland, enz. Omdat België in 
perioden van tekorten sterk afhankelijk is van import, heeft de situatie van de buurlanden 
invloed op de toereikendheid van het Belgisch elektriciteitssysteem. Door een preciezere 
methode (Flow Based) op de KERNregio toe te passen, tonen de resultaten aan dat de 
LOLE die voor België wordt verwacht nog meer zou stijgen in vergelijking met de NTC-
simulaties.  

• de nieuwe capaciteit van 2,4 GW die in de basishypotheses wordt voorzien, wordt in de 
EVA beschouwd als “bestaande” capaciteit, omdat de datum van de indienststelling ervan 
wordt verondersteld vóór 2025 te liggen. Daarom is deze capaciteit niet onderworpen aan 
de CAPEX in de EVA. Uit sanity checks bleek dat als deze capaciteit van 2,4 GW zou 
worden beoordeeld als een "nieuwe constructie", dit wil zeggen rekening houdend met 
zowel de FOM als de CAPEX in de EVA, deze niet levensvatbaar zou zijn en door de EVA 
zou worden ingetrokken. Dit bevestigt de hypothese dat deze capaciteit, zonder CRM, 
niet levensvatbaar zou zijn. 

Afbeelding 16: bronnen gebruikt voor het centrale Belgische scenario, ELIA 2021 
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Voor 2030 zijn de simulaties 2030 die voor het ERAA 2021 zijn uitgevoerd, net als voor de Mid-
Term Adequacy Forecast (MAF) 2020, gebaseerd op de verzamelde nationale hypotheses, zonder 
de EVA toe te passen. In de verschillende onderzochte scenario's wordt de betrouwbaarheidsnorm 
nageleefd. Een vereenvoudigd onderzoek naar de levensvatbaarheid uitgevoerd op dit scenario 
heeft aangetoond dat de meeste bestaande thermische technologieën in België niet economisch 
levensvatbaar zouden zijn uitgaande van de hypotheses van geïnstalleerde capaciteit in heel 
Europa in 2030. Volgens ELIA geven de resultaten van de adequacy daarom een te optimistisch 
beeld en moeten ze voorzichtig worden geïnterpreteerd. 
  

4. Maatregelen 

4.1. Genomen maatregelen ter dekking van de piekvraag en 
bij het in gebreke blijven van het aanbod  

De voorbije jaren is de toereikendheid enige malen in het gedrang gekomen naar aanleiding van 
het onvoorziene buiten werking stellen of vallen van Belgische en Franse kernreactoren. Op 
langere termijn is er ongerustheid over de bevoorradingszekerheid ingevolge de nucleaire uitstap 
en het uitblijven van investeringen in nieuwe capaciteit.   

Volgens de Richtlijn 2019/943 betreffende de elektriciteit moeten de Lidstaten waar er 
bezorgdheden over de toereikendheid van de elektriciteitsbevoorrading vastgesteld zijn een 
implementatieplan opstellen waarin de maatregelen worden opgenomen die ten doel hebben om 
elk vastgesteld vervormingseffect van de reglementering of elke vastgestelde tekortkoming van 
de markt weg te nemen.  Een implementatieplan voor een betere Belgische marktwerking werd in 
november 2019 bij de Europese Commissie ingediend.  Na advies van de Commissie werd het 
definitieve implementatieplan van België op 9 juli 2020 gepubliceerd24. Elk jaar moet er een 
voortgangsverslag worden gepubliceerd.  

In juli 2021 is het eerste voortgangsverslag van dit plan verschenen25. De oefening bestond erin 
om verslag uit te brengen over de ontwikkelingen in de maatregelen die in het oorspronkelijke plan 
werden voorgesteld en een inventaris op te stellen van nieuwe maatregelen. Een van de 
belangrijkste ontwikkelingen is: 

• de verbetering sinds april 2020 van de koppeling van de dagelijkse markten. Meer 
capaciteit is beschikbaar dankzij de toepassing van de regels van de nieuwe 
elektriciteitsverordening (de “70%-regel”26, aangepast op nationaal niveau op basis van de 
goedgekeurde afwijkingen).  Een rapport van de CREG van 15 april 202127, geeft met 
name aan dat de uitgevoerde analyses aantonen dat Elia tussen 1 april en 31 december 
de wettelijke vereisten met betrekking tot de marges gedurende 81,3% van de 
beschouwde periode en op 99,2% van de onderzochte netwerkelementen nageleefd 
heeft. De waargenomen loop flows uit naburige veilinggebieden hebben een aanzienlijke 
invloed op het vermogen van Elia om op elk moment aan de 70%-drempel te voldoen; 

• De HVDC-interconnector Alegro tussen België en Duitsland is volgens de geavanceerde 
flow-based aanpak, die de efficiëntie van marktkoppeling maximaliseert, in werking 
gesteld. Alegro zal in de bestaande CWE-processen geïntegreerd worden via de 
zogeheten “Evolved Flow-Based”-aanpak. Bedoeling is een ID-product beschikbaar te 
maken op Alegro kort nadat de DA-toewijziging op de interconnector operationeel is; 

 
24 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Final-
implementation-plan-CRM-22062020.pdf  
25 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Monitoring-Report-Belgian-electricity-
market-Implementation-plan-2021.pdf  
26 Artikel 16(8) van de CEP-verordening bepaalt dat een minimumniveau van 70 % van de capaciteit 
beschikbaar moet zijn voor interzonale uitwisselingen, rekening houdend met storingen. Maximaal 30% kan 
worden gebruikt voor betrouwbaarheidsmarges, loop flows en interne stromen voor elk kritiek 
netwerkelement. 
27 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2183NL.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Final-implementation-plan-CRM-22062020.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Final-implementation-plan-CRM-22062020.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Monitoring-Report-Belgian-electricity-market-Implementation-plan-2021.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Monitoring-Report-Belgian-electricity-market-Implementation-plan-2021.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2183NL.pdf
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• verschillende acties met betrekking tot de ontwikkeling van de verschillende 
balanceringsproducten zijn stap voor stap uitgevoerd, na een nauwe interactie met de 
markt: de FCR-, aFRR- en mFRR-producten staan open voor alle technologieën en alle 
spelers; 

• als Belgische TNB speelt ELIA een actieve rol in de Europese balanceringsprojecten 
(bijvoorbeeld  IGCC28, PICASSO en MARI29) om een kader te creëren voor de 
implementering van de balanceringverrekening, en de verrekening van de aFRR en de 
mFRR, die ontwikkeld zijn overeenkomstig de Europese verordening over de balancering 
(EBGL). De aansluiting op PICASSO en MARI is voorzien voor 2022; 

• de Belgische netbeheerders hebben een collectief innoverend initiatief gelanceerd dat 
open staat voor iedereen en de naam “Internet of Energy” (IO.Energy) draagt. Dit initiatief 
streeft ernaar samen met de consumenten en de marktspelers die “numerieke 
architectuur” uit te bouwen die nodig is voor een beheersbaar en efficiënt beheer van de 
energietransitie. De eerste testfase, die acht pilootprojecten omvatte, liep af in 2020, op 
9 oktober.  Sommige pilootprojecten worden nu klaargemaakt om een demonstratiefase 
in te gaan en zouden tot nieuwe, op eindgebruikers gerichte producten of diensten 
kunnen leiden die het energielandschap kunnen veranderen30. In februari 2021 begon een 
tweede ideatiecyclus, en werden er 5 gebruiksgevallen geselecteerd om de 
sandboxingfase in te gaan. De eerste resultaten zullen eind december 2021 beschikbaar 
zijn; 

• de energietransfer op de Day-ahead en Intraday-markten is op 1 juli 2021 in werking 
getreden; 

• de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit 
en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU is lopende. Op federaal niveau wordt de 
wetgeving gewijzigd om de rechtsgrondslag te creëren met betrekking tot de verordening 
2019/943 en de richtlijn 2019/944. Het federale wetsontwerp voorziet met name de 
uitbreiding van de rechten en plichten van eindgebruikers die verbonden zijn met het 
transmissienet (> 70 kV) en de omschrijving van nieuwe rollen voor deze actoren op de 
elektriciteitsmarkten, om hun actieve bijdrage aan het evenwicht en de flexibiliteit van het 
elektrische systeem te vergroten, hun autonomie te versterken en de ontwikkeling en de 
integratie van gedecentraliseerde SER en van opslagcapaciteiten in het systeem te 
bevorderen, overeenkomstig de richtlijnen 2019/944 en 2018/2001. Het voorziet 
eveneens de uitbreiding van de rollen en de verantwoordelijkheden van de TNB in dit 
opzicht, evenals de versterking van de regionale en internationale samenwerking met de 
andere TNBs; 

• op het vlak van de interconnecties werkt Elia eveneens actief aan de in het federale 
ontwikkelingsplan voorgestelde projecten. De belangrijkste veranderingen zijn de 
volgende: 
o versterking Zandvliet-Rilland: één jaar achterstand op de HTLS-versterking aan 

Nederlandse kant, omwille van de impact van de verordening 2019/943.  De 
Belgische kant (4de PST) zal in 2022 zoals voorzien gerealiseerd zijn; 

o Nautilus: hergebruik van een point-to-point HVDC-verbinding met een hybride 
systeem, waarbij de verbindingsfunctie van een offshore windmolenpark wordt 
gecombineerd met een interconnectie; 

o Alegro: indienststelling eind 2020; 
o Duitsland - België II: de laatste studies hebben, rekening houdend met de CEP-

verordening, geleid tot een geactualiseerde datum van indienststelling in ~2035.  
Andere studies zullen nodig zijn zodra de CRM-veiling bekend is; 

o België - Denemarken: Elia bestudeert actief een nieuw hybride systeem (wind + 
interconnectie) tussen België en Denemarken. In februari 2021 werd er een 
protocolakkoord (MoU) getekend. Het doel van deze MoU is om een samenwerking 
over de planning van een eventuele interconnectie met een energiehub in de Deense 
economische zone in de Noordzee te initiëren met wederzijds voordeel voor beide 

 
28 https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/ 
29 https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/ & https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/  
30 https://www.ioenergy.eu/use-cases/  

https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/
https://www.ioenergy.eu/use-cases/
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landen. Dit zou de bevoorradingszekerheid kunnen verbeteren, het globale socio-
economische welzijn vergroten, de energiebronnen diversifiëren, aan de nationale 
doelstellingen en ambities op het vlak van hernieuwbare energie bijdragen en de 
integratie van windenergie in de energiesystemen van de verschillende sectoren 
vergemakkelijken. 

4.2. Toekomstige maatregelen en initiatieven 

4.2.1. Federaal Ontwikkelingsplan van het Transmissienet 2020-
2030 

De bevoorradingszekerheid is niet alleen een kwestie van productiecapaciteit of vraag naar 
elektriciteit. Het net is een essentieel element. De energietransitie vergt een nieuwe configuratie 
van het net en een aangepast beheer van dat systeem alsook meer Europese samenwerking. 
Hiertoe, en in overeenstemming met het Ten-Year Network Development Plan van ENTSO-E legt 
ELIA om de vier jaar een Federaal Ontwikkelingsplan31 voor dat een periode van 10 jaar bestrijkt.  

Dat plan, waarover een publieksbevraging plaatsvindt, biedt een gedetailleerde raming van de 
behoefte aan transmissiecapaciteit en presenteert een bijhorend investeringsprogramma dat de 
transmissienetbeheerder de mogelijkheid zal bieden aan die behoeften tegemoet te komen. In haar 
laatste voorstel wenst ELIA het net voor zeer hoge spanning (380kV32) te ontwikkelen via het 
versterken van het Belgische elektriciteitsnet, het integreren van de bijkomende offshore 
productie gepland in 2028 en het verder ontwikkelen van haar interconnecties. Ook het 
hoogspanningsnet33 (220kV, 150kV en 110kV) zal bijkomend versterkt en uitgebreid worden om 
de bevoorradingszekerheid te garanderen via verdere integratie van hernieuwbare productie. 

4.2.2. 4.2.2. Ontwikkeling van een CRM 
Een CRM of Capacity Remuneration Mechanism is een mechanisme dat ernaar streeft een 
bijkomende capaciteitmarkt voor de energiemarkt te creëren en dat de bevoorradingszekerheid 
van elektriciteit kan garanderen. Concreet zegt de Commissie het volgende: 
“Capaciteitsmechanismen bieden extra inkomsten voor capaciteitsaanbieders door betalingen 
voor het beschikbaar stellen van elektrische capaciteit. ”  

 
Voorgeschiedenis 

In april 2016 vormde de publicatie van ELIA-studie « Studie over de nood aan “adequacy” en aan 
flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem » de eerste fase in de uitrol van een CRM op 
Belgisch niveau. Immers had deze studie die in december 2015 besteld was door de Minister van 
Energie, Marie Christine Marghem, tot doel de nood aan flexibele middelen te bepalen die de 
criteria inzake de bevoorradingszekerheid tussen 2017 en 2027 kunnen garanderen. Na de 
publicatie van de resultaten heeft de AD Energie van de FOD Economie, in opdracht van de 
Minister, een bevraging bij de marktspelers georganiseerd. Op basis van de resultaten van de 
studie van ELIA en van de informatie die ontvangen werd naar aanleiding van de bevraging, heeft 
de AD Energie van de FOD Economie in juni 2016 haar aanbevelingen voor de Minister 
geformuleerd. Die aanbevelingen waren de volgende34: 

• het verder verbeteren van de Energy Only Market; 
• de strategische reserve als overgangsmaatregel behouden en verbeteren; 
• voorbereidingswerken opstarten voor de eventuele invoering van een CRM; 

 
31De laatste editie dateert van februari 2019, https://planfederaldedeveloppementelia.be/wp-
content/uploads/2018/10/PlanFederal_NL-doublepages.pdf 
32 kV: kilovolt 
33 Op dit netwerk zijn de grote industriële verbruikers en de gecentraliseerde productie-eenheden van 
gemiddelde grootte aangesloten. 
34 Bron: Website van de FOD Economie 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Federaal-ontwikkelingsplan-van-het-transmissienet-2020-2030-Elia.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Federaal-ontwikkelingsplan-van-het-transmissienet-2020-2030-Elia.pdf
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• de studie van ELIA van april 2016 verder uitwerken, een welfare analyse uitvoeren en de 
nood aan adequacy en flexibiliteit herhaaldelijk blijven evalueren. 

Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft het Federaal Planbureau op verzoek van de AD 
Energie in februari 2017 een kostenbatenanalyse voorgelegd van de verscheidene scenario’s die 
compatibel zijn met de adequacy van het Belgische elektriciteitssyteem tegen 2027.  

In de loop van 2018 heeft de AD Energie een beroep gedaan op PwC om te bepalen welke 
capaciteitsvergoedingsmechanisme het meest geschikt was en om het wettelijk kader daarvoor 
voor te bereiden.  

In april 2019 heeft het federaal Parlement de wet goedgekeurd waarbij in België een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme  werd ingesteld van het type “betrouwbaarheidsopties”35. Die 
federale wet over het CRM beoogt een eerste veiling Y-4 in oktober 2021 met een eerste 
capaciteitslevering vanaf november 2025. Deze wet bepaalt het governancekader van de 
ontwerpparameters van het CRM, met inbegrip van een uitgebreide procedure voor bevraging van 
de marktspelers, van de FOD Economie, van de regulator en van de transmissienetbeheerder.  

In een tweede fase worden verschillende toepassingsbepalingen voor dat capaciteitsmechanisme 
uitgewerkt door middel van de secundaire wetgeving, zoals koninklijk besluiten, ministeriële 
besluiten en marktregels en –contracten die door de regulator worden goedgekeurd. Deze gehele 
secundaire wetgeving vindt haar wettelijke basis in hoger genoemde federale wet en werd in 2020 
voltooid. 

Op 18 december 2019 heeft de AD Energie van de FOD Economie, in opdracht van Minister 
Marghem, in verband met het capaciteitsvergoedingsmechanisme een kennisgeving ingediend bij 
de DG COMP van de Europese Commissie. Het dossier werd in de daarop volgende weken en 
maanden vervolledigd. Toen de financieringswijze van het mechanisme ten slotte in juli 2020 werd 
overgemaakt, besloot de Commissie dat het dossier volledig was.  

Het DG Concurrentie van de Europese Commissie heeft de Belgische Staat op 21 september 2020 
geïnformeerd over haar beslissing om een diepgaand onderzoek naar het vermelde mechanisme 
in te stellen. De Belgische Staat werd op datum van 22 oktober 2020 gevraagd om haar antwoord 
binnen de maand op te sturen. 

De Commissie heeft haar positieve beslissing over het mechanisme op 27 augustus 2021 
genomen. Het CRM wordt beschouwd als noodzakelijk, adequaat en proportioneel en in 
overeenstemming met de Europese regelgeving, waaronder de Verordening betreffende de 
elektriciteit. De steunregeling wordt toegestaan voor een maximale periode van 10 jaar te rekenen 
vanaf de datum van de eerste veiling.  

 
Doelstellingen van het CRM 

De belangrijkste doelstelling van het voorgestelde CRM is een doel van algemeen belang te dienen, 
met name de adequacy van de energiebronnen op competitieve en duurzame wijze te garanderen. 
Het CRM, zoals het in de wetgeving van de Belgische Staat voorzien is, streeft naar een adequacy 
op lange termijn vanaf november 2025.   

Ondanks een aantal verbeteringen die zijn doorgevoerd om de efficiëntie van de werking van de 
elektriciteitsmarkt te optimaliseren, stellen wij immers vast dat de investeringssignalen die naar de 
marktspelers zijn uitgestuurd, niet volstaan om te voldoen aan het dubbele LOLE-criterium dat 
momenteel wordt opgelegd door de Elektriciteitswet. 

Net zoals andere landen die een CRM hebben goedgekeurd zal ook de Belgische Staat in 2025 
geconfronteerd worden met een adequacy-probleem dat grotendeels het resultaat zal zijn van de 
nucleaire uitstap die gepland is tussen 2022 en 2025, samen met de ontmanteling van de 
thermische productiecapaciteit in België en in de buurlanden.  

 
De principes van het CRM 

 
35 https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/05/16_1.pdf#Page19 

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/05/16_1.pdf%23Page19
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Van zodra het CRM is geïmplementeerd, zal het moeten beantwoorden aan een aantal criteria die 
zelf ook bepaald zijn door het CEP36. Het CRM zal een tijdelijke oplossing zijn (maximum 10 jaar) 
die geen marktverstoring zal teweeg brengen en de uitwisselingen niet zal beperken. Het CRM zal 
dusdanig gekalibreerd zijn dat het niet meer capaciteit zal voorzien dan nodig om het adequacy-
probleem op te lossen. De selectie van de leveranciers zal transparant, niet discriminerend en in 
de geest van een open markt plaatsvinden. Het CRM zal ervoor zorgen dat er capaciteit 
beschikbaar is op het ogenblik waarop het systeem die het hardst nodig heeft (expected system 
stress) en zal voorzien in strafmaatregelen wanneer de leveranciers hun verbintenissen niet 
nakomen. De leveranciers moeten vooraf verwittigd worden van de technische voorwaarden 
waaraan de capaciteit moet voldoen om aan het mechanisme te kunnen deelnemen en zij zullen 
ten volle worden geïnformeerd over de selectieprocedure. Het CRM zal een technologisch 
neutrale oplossing zijn dat alle relevante technologieën de mogelijkheid biedt eraan deel te nemen 
(DSM, opslag, …).  

Alle informatie betreffende de uitrol van het CRM is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie37. 

 
De veilingen 

De selectie van de capaciteit die van steun kan genieten, evenals de bepaling van het niveau van 
deze steun, gebeurt door middel van een veiling. Elke veiling wordt voorafgegaan door een 
prekwalificatiefase. 

Vanaf 2021 zal er elk jaar in oktober een veiling plaatsvinden. De capaciteit moet vier jaar later 
beschikbaar zijn voor de bevoorradingszekerheid en ontvangt in ruil een subsidie. Vanaf 2024 zal 
er elk jaar een tweede veiling georganiseerd worden. De eenheden die deze veiling binnenhalen 
moeten één jaar later beschikbaar zijn (Y-1-veiling): 

 

 
Er worden voor elke leveringsjaar dus twee veilingen georganiseerd: een eerste veiling vier jaar op 
voorhand en een tweede één jaar op voorhand. Dit laat toe om in technologieën te investeren 
waarvan de voorbereidingstijd langer (bijvoorbeeld de nieuwe elektriciteitscentrales op gas) of 
korter is (bijvoorbeeld het vraagbeheer). Dit laat bovendien toe om het totale volume aan te passen 
op basis van de meest recente gegevens, waardoor de bevoorradingszekerheid aan de laagst 
mogelijke kostprijs wordt gewaarborgd. Desalniettemin staan de twee veilingen open voor alle 
technologieën en voor bestaande en nieuwe eenheden, voor zover zij in de loop van het 
leveringsjaar beschikbaar zijn. 

Het volume dat vier jaar later voor de bevoorradingszekerheid nodig is wordt jaarlijks ingeschat. 
De minister van Energie bepaalt vervolgens het volume dat in veiling moet gebracht worden bij de 
Y-4-veiling (de veiling die vier jaar op voorhand plaatsvindt) en reserveert een ander deel van het 

 
36 Clean Energy Package 
37 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis  

Afbeelding 17: Kalender van de CRM-veilingen, FOD Economie 2021 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis
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nodige volume voor de Y-1-veiling (de veiling die één jaar op voorhand plaatsvindt). In het jaar 
voorafgaand aan het leveringsjaar wordt er een nieuwe berekening uitgevoerd op basis van de 
meest recente gegevens en legt de minister het definitieve volume van de Y-1-veiling vast.  

De capaciteiten die tijdens deze veiling worden geselecteerd moeten gedurende het leveringsjaar 
beschikbaar zijn en ontvangen tijdens deze periode een maandelijkse vergoeding voor hun 
beschikbaarheid. De capaciteiten die investeringen doen, kunnen onder bepaalde voorwaarden 
genieten van langere contracten krachtens dewelke zij beschikbaar zijn en gedurende een periode 
van maximaal 3, 8 of 15 jaar van steun genieten. Een van deze voorwaarden is zich verbinden tot 
het naleven van de Belgische en Europese doelstellingen inzake de progressieve vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen. 

Op 30 april 2021 heeft de minister van Energie, na overleg in de Ministerraad, de netbeheerder 
opgedragen om de eerste veiling in het kader van het CRM te organiseren.  Deze veiling heeft in 
oktober 2021 plaatsgevonden, met het oog op de leveringsperiode van capaciteit die op 1 
november 2025 van start zal gaan. 

Voor deze eerste veiling bestaat de vraagcurve uit drie punten: 

 

 
Om deze vraagcurve op te maken, wordt een volume van 3026 MW als niet in aanmerking komend 
beschouwd.  Het gaat om een inschatting van het volume van de capaciteiten die reeds over 
andere subsidies beschikken of die lager liggen dan de minimumdrempel. Na de prekwalificatie 
werd deze hypothese bijgewerkt in functie van de werkingsregels. De vraagcurve houdt rekening 
met een niet-gekoppeld volume van 2531 MW op de veiling die in 2024 zal plaatsvinden met het 
oog op hetzelfde leveringsjaar 2025: 

 

 
Het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de veiling kan gecontracteerd worden 
met alle houders van niet bewezen capaciteit bedraagt 200 MW. 

De referentieprijs wordt in functie van het segment van de Day-ahead-markt van een in België 
opererende NEMO voor het Belgische controlegebied vastgelegd. De uitoefenprijs is op 300 
EUR/MWh vastgelegd en de intermediaire prijslimiet is op 20 EUR/kW/jaar vastgelegd. 

De totale hoeveelheid capaciteit (in Mwderated) die werd geselecteerd tijdens de veiling die in 
oktober 2021 werd georganiseerd, bedraagt 4.447,7 Mwd, verdeeld over 40 geselecteerde 
Eenheden in de Capaciteitsmarkt. Ten opzichte van de werkingsregels werden er immers 
correcties aan de vraagcurve aangebracht die in april 2021 werd bepaald door 1026 MW aan 
capaciteit toe te voegen die in fine in aanmerking kwam voor het mechanisme en door 3806 MW 
aan capaciteit af te trekken, nadat een “OPT OUT IN” was uitgevoerd38.  Een door Elia 
geoptimaliseerde selectie op het niveau welfare van de biedingen heeft op die manier geleid tot 
het reserveren van 4.447,7 Mwd van de gezochte 4.559 Mwd.  

 
38 Deze capaciteiten die aan de prekwalificatieverplichting van de Y-4-veiling van 2025 hebben beantwoord, 
hebben formeel aangegeven niet meer aan de Y-4-veiling van 2025 te willen deelnemen. 

Afbeelding 18: Vraagcurve voor de eerste Y-4-veiling, FOD Economie 2021 

Afbeelding 19: Niet-gekoppeld volume op de Y-1-veiling, FOD Economie 2021 
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Meer informatie is beschikbaar in het veilingsrapport dat op 31 oktober 2021 door de 
transmissienetbeheerder39 gepubliceerd werd, zoals het door de regulator40 werd gevalideerd. 

5. Conclusies 
Hoewel België, dat structureel afhankelijk van de invoer is, de ambitie heeft hernieuwbare energie, 
de flexibiliteit van de vraag, de opslag en de interconnecties verder te ontwikkelen, wordt haar 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit sinds enige tijd bedreigd en zal vanaf 2025 nog meer 
bedreigd worden, zoals wordt bevestigd door de verschillende studies die in Hoofdstuk 3 
geanalyseerd zijn.  

Reeds in 2014 is de rendabiliteit van de Belgische elektriciteitscentrales, in het bijzonder de 
gascentrales, onzeker geworden ten aanzien van de marktevoluties (met name de elektriciteits- en 
gasprijzen). Teneinde de bevoorradingszekerheid te bewaren is het zo nodig gebleken om in een 
mechanisme te voorzien dat geactiveerd kon worden in het geval dat er een niet verwaarloosbaar 
risico op een tekort in bepaalde omstandigheden op korte termijn geïdentificeerd wordt, en dat 
productie-eenheden tegelijkertijd stopgezet en/of stilgelegd worden als gevolg van 
marktomstandigheden die door de investeerders als onvoldoende gunstig worden beschouwd. Zo 
heeft de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmark de mogelijkheid ingevoegd voor de Minister bevoegd voor 
Energie om de transmissienetbeheerder de opdracht te geven voor een bepaalde periode een 
zogeheten “strategische” reserve aan te leggen die geactiveerd kan worden bij risico op 
elektriciteitsschaarste. De toepassing van dat mechanisme van de strategische reserve dat door 
de Europese Commissie tot de winter 2021-2022 wordt toegestaan, laat echter niet toe om het 
gebrek aan langetermijnprijssignalen op de markt met het oog op investeringen te verhelpen41. 

Naast het mechanisme van de strategische reserve heeft de AD Energie via dit verslag de 
belangrijkste maatregelen voorgesteld die in het verleden reeds geïmplementeerd werden en de 
maatregelen die op middellange termijn bereikt moeten worden om de werking van de energy only 
market en bijgevolg de bevoorradingszekerheid van elektriciteit op het Belgische grondgebied te 
verbeteren. Ondanks deze maatregelen ziet de AD Energie dat de enige “energy only market” de 
investeringen in de nodige capaciteiten niet zal kunnen aantrekken om de bevoorradingszekerheid 
van België te kunnen garanderen. 

Hiervoor heeft België in 2021 een capaciteitsvergoedingsmechanisme (“CRM”) ingevoerd om de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit na de voorziene sluiting van al haar kerncentrales te 
waarborgen, terwijl tegelijkertijd de energietransitie wordt ondersteund. Vanaf 2021 zal dit 
mechanisme door middel van jaarlijkse veilingen steun bieden aan de eenheden die vanaf 2025 
elektriciteit kunnen leveren of besparen. 

Naast het CRM heeft Minister Tinne Van der Straeten meerdere doelstellingen in termen van 
bevoorradingszekerheid geformuleerd die in de volgende jaren zullen moeten worden 
verwezenlijkt. De belangrijkste doelstellingen zijn: de verduidelijking van het wettelijk kader van 
de productievergunningen, de administratieve vereenvoudiging voor de installaties voor het 
vervoer van elektriciteit, een grondige bijwerking van het juridisch kader voor de voorbereiding op 
de risico’s op het vlak van elektriciteit, de indienststelling in 2026-27 van nieuwe 
windmolenparken bestemd voor de productie van hernieuwbare elektriciteit in de “Prinses 
Elisabeth Zone”, de verbinding met het offshore netwerk van de Prinses Elisabeth Zone zal via een 
energie-eiland gerealiseerd worden, de verbinding tegen 2031 met Denemarken via het 
toekomstige Deense energie-eiland in de Noordzee, de repowering van de huidige 
windmolenparken op zee (de capaciteit van de eerste windmolens op zee bedroeg 5 MW; in 
tussentijd verwacht men dat tegen 2028 windmolens met een capaciteit van meer dan 15 MW 
technisch uitvoerbaar zullen zijn), de invoering van een federale strategie voor waterstof gelinkt 
aan het opstellen van een netwerkontwikkelingsplan voor deze nieuwe infrastructuur, de transitie 
naar een hernieuwbare energiebevoorrading in de transportsector, enz.     

 
39 https://www.elia.be/nl/grid-data/adequacy/crm-auction-results  
40 https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2298  
41 Studie van de CREG (F)150604-CDC-1422 van 4 juni 2015, blz. 8/213 

https://www.elia.be/nl/grid-data/adequacy/crm-auction-results
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2298


25 

 

Tot slot voorziet het regeerakkoord van 30 september 2020 dat burgers en bedrijven het recht 
hebben om absolute garanties over de bevoorradingszekerheid te krijgen. Om onzekerheden te 
vermijden heeft de regering een permanente monitoring van de productiecapaciteit ingevoerd, in 
nauw overleg met de Algemene Directie Energie, de CREG en Elia. 

In dit kader werd een monitoring van de bevoorradingszekerheid ingesteld. De monitoring bevat 
zeer regelmatig bijgewerkte gegevens over de belangrijkste concepten die het mogelijk maken om 
toezicht te houden op de bevoorradingszekerheid. De situatie van de bevoorradingszekerheid van 
elektriciteit wordt zowel direct (bijvoorbeeld via de beschikbare productiecapaciteiten en via het 
productieniveau en het niveau van de in- en uitvoer) als indirect (via de prijzen) gemonitord. Alle 
informatie betreffende deze continue monitoring is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie42. 

 

 

 
42 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/monitoring  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/monitoring
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